
ZBIRANJE STEKLA OD VRAT DO VRAT 

 

Saubermacher – Komunala M. Sobota d.o.o. uvaja storitev zbiranja 

stekla po sistemu od vrat do vrat, kar pomeni, da se gospodinjstva 

lahko odločite za zbiranje odpadne steklene embalaže pri vas doma, in 

sicer v 120-litrskih zabojnikih. Storitev bo vključena v mesečni strošek 

zbiranja komunalnih odpadkov in ne bo povzročala dodatnih stroškov. 

Vsi, ki bi se želeli vključiti v to storitev, izpolnite prijavnico, ki je 

dostopna na spletni strani občine ali na občinski upravi. Prijavnico je 

potrebno poslati skenirano po e pošti na narocila@saubermacher-

komunala.si ali pa fizično na naslov podjetja, Noršinska ul. 12, M. 

Sobota. Prijavo lahko oddate tudi preko mobilne aplikacije 

Saubermacher --Komunala.  

Rok za prijavo je 9. 11. 2022. Vključitev bo možna tudi naknadno od 1. 1. 

2023 na sedežu podjetja. Odvozi se bodo vršili v skladu z urnikom 

odvoza za l. 2023. 

Iz tega razloga se bodo z uvedbo nove storitve tudi umaknila zbirna 
mesta (ekološki otoki) v občini, kjer so sedaj stali zabojniki za steklo, 
papir in embalažo. 
 

Turistično društvo Rogašovci  
vabi 

 
V SOBOTO, 15. 10. 2022,  NA POHOD PO OBČINI ROGAŠOVCI IN 

NA KOSTANJEV PIKNIK, KI BO NA SERDIŠKEM BREGU PRI 
BRUNARICI. 

 
Začetek pohoda ob 10. uri pri OŠ Sv. Jurij. Startnina: 8 €, vključuje 
prigrizke med potjo na poti in toplo malico ter kostanje na končni točki. 
Informacije: na 041 856 856 Branko Pintarič. 

 
PLESNA ŠOLA ZEKO vabi na plesne tečaje za otroke. Tečaji bodo 

potekali ob sredah, po naslednjem razporedu: od 17. do 17.45 ure za 

otroke od 3 do 5 leta, od 18. do 19. ure ZEKO MIX za šolske otroke. 

Začetek 5. 10. 2022. Kontakt 041 671 955 – Dejan. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI 
MLADIM IN MLADIM DRUŽINAM PRI PRVEM REŠEVANJU 

STANOVANJSKEGA PROBLEMA V LETU 2022 
 

Upravičenec do pomoči je lahko mlada oseba ali eden od staršev 
mlade družine ali druga oseba, če ta skrbi za otroka in ima po 
družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice, in je 
državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini 
Rogašovci in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine 
Rogašovci. 
Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva gradnja, 
nakup oziroma preureditev stanovanjskega objekta. Posamezna mlada 
oseba ali član mlade družine ne sme imeti v lasti ali solasti v deležu  ½ 
ali več, druge za bivanje primerne stanovanjske enote ali stanovanjske 
stavbe ter, da v času treh let pred gradnjo, rekonstrukcijo ali nakupom 
stanovanjskega objekta iz 2. člena, ni odtujil druge za bivanje primerne 
stanovanjske enote oz. stavbe ali njen del v solasti v deležu ½ ali več.  
Mlada oseba po tem odloku šteje oseba, ki ni stara več kot 40 let. 
Mlada družina po tem pravilniku je družina z najmanj enim otrokom do 
18. leta starosti, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 40 let, 
dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč.  
Pravico do pomoči lahko uveljavlja upravičenec z vlogo na 
predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani Občine Rogašovci 
(http://www.obcina-rogasovci.si) in sedežu Občinske uprave Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci. 
Vloga se pošlje po pošti na naslov Občinska uprava Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali vloži v sprejemni 
pisarni Občine Rogašovci, najpozneje do vključno 5. 11. 2022. 

 
Občina Rogašovci 
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